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بسم ا الرحمن الرحيم
Allâh (ta´âlâ) har sagt om Sig själv att Han är ovanför himlen. Också Muhammad
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den siste profeten, har sagt så. Alla lärda bland de

gudfruktiga följeslagarna och de kunniga imamerna är enade om det.

Ibn Qudâmah al-Maqdisî



Den åttonde skillnaden

Allâh (´azza wa djall) sade:

اء نا السمما ا يانزنل  من ما نههاا وا ج  من ر  ا ياخه ما ضن وا اره ا يالنج  فني اله لام  ما شن ياعه ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما ه وا المذني خا
ير  ل ونا باصن ما ا تاعه ام  بنما نت مه وا ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما ج  فنيهاا وا ر  ا ياعه ما  وا

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar, därefter reste Han sig över tronen.
Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån och vad som sänker sig från
himlen och vad som stiger upp mot den. Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad
ni gör.”1

Imâm at-Tabarî (d. 310 – rahimahullâh) sade:

”Han säger att Han skapade de sju himlarna och jordarna, ordnade dem och allt som finns i dem och
sedan reste Sig över Sin tron, det vill säga besteg den och upphöjde Sig över den. Han (ta´âlâ) sade:

نههاا ج  من ر  ا ياخه ما ضن وا اره ا يالنج  فني اله لام  ما ياعه

”Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån...”

Han talar om Sin egenskap och att ingenting av Hans skapelse är dolt för Honom:

ضن اره ا يالنج  فني اله لام  ما ياعه

”Han vet vad som tränger ned i jorden...”

Det vill säga av skapelsen:

نههاا  ج  من ر  ا ياخه ما وا

”... och vad som utgår därifrån...”

Det vill säga av den:

ج  فنيهاا ر  ا ياعه ما اء وا نا السمما ا يانزنل  من ما  وا

”... och vad som sänker sig från himlen och vad som stiger upp mot den...”

Det vill säga vad som sänker sig från den ned till jorden:

ج  فنيهاا ر  ا ياعه ما وا

”... och vad som stiger upp mot den...”

Från jorden upp mot den:

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er...”
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Han bevittnar  er,  människor,  var  ni  än  är.  Han vet  om er  och  era  handlingar,  vad ni  dagligen
bekymrar er om och er sista destination samtidigt som Han är ovanför Sin tron ovanför Sina sju
himlar.”2 

Ibn ´Atiyyah (d. 541) sade:

över السvvvتواء”  tronen  betyder  fortlöpande  dominans  och  förmåga  tillsammans  med  makt.  Hans
dominans över slavarna saknar ansträngning och möda.

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”

Det vill säga med Sin förmåga, kunskap, omfattning och vägledning. Samfundet är enat om denna
tolkning... Sufyân ath-Thawrî sade:

”Det vill säga Hans kunskap.”

Denna deras tolkning är ett bevis mot dem gällande allting annat.”3

Muhammad ar-Râzî (d. 604) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade:

شن ره لاى الهعا ى عا تاوا تمةن أايمام  ث مم اسه ضا فني سن اره اله اتن وا اوا لاقا السمما  ه وا المذني خا

”Det  är  Han som har  skapat  himlarna och jorden under sex dagar,  därefter  reste  Han sig över
tronen.”

Det har redan förklarats i ”al-A´râf” och att det åsyftar förmågans indikationer.

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”

Enligt  skolastikerna  står  sällskapet  antingen för  kunskap eller  också  för  skydd och bevakning.
Oavsett är samfundet enat om att Han (subhânah) är inte på någon plats, i  någon riktning eller
omgiven av något. Alltså måste versen tolkas.  Och om den måste tolkas måste även alla andra
liknande sammanhang tolkas.”4

Abûl-Barakât an-Nasafî (d. 710) sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

شن  ره لاى الهعا ى عا تاوا  ث مم اسه

”... därefter  ى تاوا   ”...Han اسه

2 Djâmi´-ul-Bayân (22/386).
3 al-Muharrar al-Wadjîz, sid. 1820
4 Mafâtîh-ul-Ghayb (29/215-216).



Det vill säga tog makten (استولى).”5

Abû Hayyân al-Andalusî (d. 754) sade:

”Det vill säga med förmåga och kunskap. Sufyân ath-Thawrî sade:

”Det vill säga Hans kunskap.”

Samfundet är enat om att denna vers skall tolkas och inte förstås bokstavligt i form av essensbaserat
sällskap. Det är ett bevis mot dem som förbjuder tolkning av allting annat som omöjligt kan förstås
bokstavligt.”6

al-Baqâ´î (d. 885) sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade:

شن  ره لاى الهعا ى عا تاوا  ث مم اسه

”... därefter  ى تاوا   ”...Han اسه

Det vill säga att Han skapade rättvisan. 

شن  ره لاى الهعا عا

”... över tronen.”

som omfattar alla andra skapelser. Han gjorde så genom att upprätthålla tronen och allting annat för
att slavarna skall förstå att tronen är föremål för upprätthållande och uppskattning. Man säger att
våra kungar sitter  på maktens stol, det vill  säga är suveräna upprätthållare,  trots  att  det kanske
varken finns någon stol eller ens sittning med i bilden. 

I  och  med att betyder السvvتواء   suveränt  upprätthållande,  kan  det  inte  existera  utan  kunskap och
förmåga. Han avtäckte det när Han klargjorde att Hans kunskap om det dolda är som Hans kunskap
om det uppenbara och sade:

نههاا ج  من ر  ا ياخه ما ضن وا اره ا يالنج  فني اله لام  ما ياعه

”Han vet vad som tränger ned i jorden och vad som utgår därifrån...”

نت مه ا ك  مه أايهنا ما ك  عا ه وا ما وا

”Han är med er, var ni än befinner er.”

Han vet allt om er och mäktar över er. Han är upphöjd utan kontakt med skapelsen och vidrörning
och utan distans från den med frånvaro och avstånd.”7

5 Madârik-ut-Tanzîl, sid. 1192
6 al-Bahr al-Muhît (8/217).
7 Nadhm-ud-Durar (19/258).


